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Payroll Gold Package Account  

لسنة واحدة فقط  ة)صالح الحزمة الذهبية لحساب توطين الراتب أهم خصائص وشروطتجدون أدناه  

ًللتجديد على أساس سنوي وفق ةوقابل
 
 (.وحدهش.م.ل. لتقدير بنك البحر املتوسط  ا

 التعريف

متنوعة م مجموعة قد  ي ،ألفرادل اليوميةألنشطة للتوطين الرواتب و  مخصص شيكات من دون جاري  حساب

 .ااملزايمن  وواسعة

 عملةال

 .الدوالر األميركيأو  الليرة اللبنانية

ًاملزايا

 .َيسمح للعميل بتشغيل الحساب في أي وقت 

 .ال حد أدنى متوجب لرصيد الحساب 

 أو من خالل أية معامالت دفع أخرى الدفع الدفع بواسطة بطاقات  إمكانية. 

  ماستر كارد االئتمانية * مبطاقة و  دفعبطاقة توفير 
 
 للسنة األولى. جانا

 األول العام  مجانية بعداالئتمانية ماستر كارد * تبقى بطاقة 
 
 على وتيرة االستخدام. اعتمادا

  ألغراض تحويل الراتب. مجانية  أوامر الدفع الواردة 

  ساعة/ طوال أيام األسبوع عبر خدمة االنترنت املصرفي  24إمكانية الوصول إلى الحسابMedOnline 

 
 
 :مجانا

 هو: ا -
 
دوالر أميركي إذا كانت التحويالت  10,000لحد األقص ى ملجموع مبالغ التحويالت املسموح به يوميا

دوالر أميركي إذا كانت التحويالت تتم لحسابات في  9,500أو تتم لحسابات في بنك البحر املتوسط 

 غير بنك البحر املتوسط. مصارف أخرى 

. SMSالرسائل النصية القصيرة  خدمة تلقي -
 
 مجانا

 :كشف الحساب 

- .
 
 ملرة واحدة شهريا

 
 يكون مجانيا

دوالر أميركي لكل صفحة أو ما يعادلها  5 يترتب على كل طلب إضافي إلصدار كشف حساب رسم بقيمة -

 بالليرة اللبنانية.

 على الحساب. إمكانية إصدار األوامر الدائمة 

 (هاتف خليوي رقم  أو  أرض ي  رقم هاتف) الهاتف إلحدى فواتير مجاني توطين. 

  دوالر أمريكي 1000 حتى مبلغالنقدية اإليداعات رسوم على تب تتر ال. 

 .يساعد في بناء سجل مالي 

 الدوالر األميركيو  ة بالليرة اللبنانيةمعدالت الفائدة الدائنة التفضيلية لحسابات الودائع العادي. 

 معايير األهلية

  18 يزيد عمره علىأي عميل  
 
، ومواطني البلدان الخاضعة قدي األهليةفافكفوفين، امل: األميين، باستثناء، عاما

 للعقوبات.

  على مواطني الواليات املتحدة األمريفكية التوقيع على نماذجFATCA  الخاصة املطلوبة )قانون االمتثال

 الضريبي للحسابات الخارجية(.

 فقط.فردي  الحساب 

 املستندات املطلوبة

  ميل.الخاصة بالع (سارية املفعول )الهوية الوطنية األصلية 

  بالنسبة لغير اللبنانيين. (ساري املفعول )جواز السفر األصلي 

  مع البنك. جديدةكانت العالقة التعاقدية املطلوبة لفتح حساب في حال  املستنداتيتم توقيع 

  أخرى قد تكون مطلوبة. مستنداتأية 

 

 

 

 

 

 

 

Kindly find below the key terms and conditions of your Payroll Gold Package 

Account (Valid for one year only subject to renewal on yearly basis at the 

sole discretion of Bankmed SAL). 

Definition 
Current non-checking account for salary domiciliation and the day-to-day 
activities of individuals, offering a bundle of benefits. 
Currency 

LBP or USD. 

Benefits 

▪ Allows the client to operate the account at any time. 
▪ No minimum balance  required in the account. 
▪Payments can be made by debit cards or through any other payment 
transactions. 
▪ Offering debit card and Master credit card* for free for the first year. 
*Master Credit Card remains free after the 1st year depending on frequency of 
utilization. 

▪ Free Incoming Payment Orders (IPOs) for Salary Transfer purposes. 
▪ 24/7 access to the account via the MedOnline service for free: 

- Maximum Total amounts of transfers allowed per day: USD 10,000 if 
transfers made to Bankmed accounts or USD 9,500 if transfers made 
to non-Bankmed accounts. 

- Free SMS notifications. 
▪ Statement of account: 

- Monthly for free. 
- Each additional request to issue a statement of account  is subject to 

a fee of USD 5,- per page or its equivalent in LBP. 
▪ Standing orders on the account are allowed. 
▪ Free domiciliation of one utility telephone bill (Landline or Mobile Line). 
▪ No charges on Cash Deposits for up to USD 1,000,- 
▪ Helps in building a financial record. 
▪ Preferential credit interest rates for regular deposit accounts in LBP and 
USD. 
Eligibility Criteria 

▪ Any client over 18 years of age, except for: illiterate, Blind, Incapable, & 
citizens of sanctioned countries. 
▪ Citizens of the United States of America are requested to sign the required 
FATCA  
 forms (Foreign Account Tax Compliance Act). 
▪ Can only be an individual account. 
Required Documents 
▪ The original valid client’s national ID. 
▪ The original valid passport for non-Lebanese. 

▪ The required opening of account documents are to be signed in case of new  
   Banking relationships. 
▪ Any other document that may be requested. 
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Payroll Gold Package Account  

 

 

 الرسوم

 5: حزمةرسوم ال .
 
 دوالر أميركي شهريا

  ض أخرى غير تحويل الراتب:ألغرا رسوم  أوامر الدفع الواردة  

 أوامر الدفع الواردة . دوالر أميركي لكل أمر من  10 أو ليرة لبنانية  5000

  األلف على أعلى رصيد مدين.ب 2 بنسبة فصلي رسميتم تطبيق 

  ل الفائدة املدينة  .صدفةعلى املبالغ املفكشوفة معد 

 %25 الليرة اللبنانية

 %15 الدوالر األميركي

 

 

 

 للمعادلة التالية:ويتم احتساب ا
 
 لفائدة وفقا

شف  xالرصيد املفكشوف  xل الفائدة معد  = الفائدة املدينة الشهرية 
ُ
  الحساب خاللهاعدد األيام التي ك

                                                                                                 360  x100 

  ق  وذلك إذا لم الليرة بال اما يعادلهدوالر أميركي أو  2بقيمة  وعحساب ساكن مقطرسم يطب 
 
لبنانية شهريا

 أشهر متتالية. 6 خالل مدة مصرفية على الحساب يتم إجراء أي معامالت

  ق عمولة بقيمة الحساب، وذلك في حال تم إقفال لبنانية عند الليرة بال اما يعادلهأو دوالر أميركي  5تطب 

 مع البنك.التعاقدية إنهاء كامل العالقة 
 قةاملعامالت املطبً 

  اإليداع النقدي 

  يسحب النقدال 

  إيداع الشيكات 

  الحواالت املصرفية 

   توطينالالتعليمات الدائمة و 

قة واملصاريف األخرى والرسوم الحق والعموالت لتواريخ املذكورة أعاله العمليات جميع تخضع  من قبل املطب 

 .آلخرحين البنك من 

 
Charges 
▪ Package fee: USD 5,- per month. 
▪ IPO charges for purposes other than salary transfer:  
LBP 5,000 or USD 10,- per IPO. 

▪ A quarterly charge of 2 per mill is applied on the highest debit balance. 
▪ Monthly debtor interest rate on the amounts accidentally overdrawn. 

LBP  25% 

USD  15% 

 

Interest computation is done according to the following formula: 

Monthly Debit Interest = Interest Rate x Overdrawn Balance x Overdrawn nb of Days 

360x100 

 

▪ Monthly dormancy fee of 2$ or its equivalent in LBP if no banking transactions are 

done on the account for 6 consecutive months. 
▪ A commission of 5$ or its equivalent in LBP upon closure of the account, if all 

relationships are terminated with the bank. 

Applicable transactions  

▪ Cash Deposit 

▪ Cash Withdrawal 

▪ Check Deposit 

▪ Wire Transfers 

▪ Standing instructions and domiciliation 

All above transactions are subject to applicable value dates, fees, and other 

charges as amended by the bank from time to time. 


